
PROJEKT 

    

UCHWAŁA  Nr . . . . . / . . . . . . /2020  

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia ........ kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) w związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

poz. 491, poz. 522, poz. 531), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/221/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad 

udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. 

poz. 1533) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały, w terminie 

ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Świnoujście.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Świnoujście 

Elżbieta Jabłońska 
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UZASADNIENIE 

Kierując się przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, poz. 522 i 531) oraz wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczącymi konieczności ograniczenia kontaktów międzyludzkich, wprowadza się 

regulację mającą na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców Świnoujścia, którzy byliby uprawnieni do 

świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”. 

Minister Zdrowia na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 

374) zarządził od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W okresie tym, ustanowiono czasowe ograniczenia między innymi: 

przemieszczania się ludności, prowadzenia różnej działalności, w tym związanej z organizacją, promocją lub 

zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, związanej ze sportem, 

rekreacją, działalności gastronomicznej i rozrywkowej, handlu, usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji 

rentowej, zakazano organizowania zgromadzeń. Stosowanie tych wytycznych ma na celu ograniczenie zjawiska 

epidemiologicznego. 

Rada Miasta Świnoujście przyjmując za nadrzędne ochronę życia i zdrowia mieszkańców, zakaz 

zgromadzeń wprowadzony na terenie kraju uchwala, iż Prezydent Miasta Świnoujście ustali w drodze ogłoszenia 

termin przyjmowania wniosków o świadczenie pieniężne „Bon Wyspiarza Seniora”, po odwołaniu stanu epidemii 

w kraju przez właściwy organ. 
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